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Tomás Málaga 

Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

 

Abstract: This text aims to present a proposal to reform the Brazilian social security 

system in the context of both a profound change in the demographic profile of the country 

and the introduction of new disruptive technologies that should substantially affect the 

labor market. The current social security system is based on a parametric model of 

repartition, which makes it unreliable for the near future. Likewise, the transition to a pure 

capitalization system should produce strong fiscal imbalances. Therefore, it is proposed 

here to adopt a hybrid model, combining the advantages of both schemes, repartition and 

capitalization, particularly for new entrants in the labor market. In addition, we propose 

several improvements, both in the current system and to improve the pricing process in 

the country's social security system. 

 

Resumo: Este texto tem como objetivo apresentar uma proposta para reformar o sistema 

previdenciário brasileiro no contexto de profunda alteração do perfil demográfico do pais 

e da introdução de novas tecnologias disruptivas que devem afetar substancialmente o 

mercado de trabalho. O sistema previdenciário em vigor é baseado no modelo paramétrico 

de repartição o que o torna pouco confiável para o futuro próximo. Da mesma forma, a 

transição direta para um sistema de capitalização pura deve produzir fortes desequilíbrios 

fiscais. Por isso, propõe-se aqui a adoção de um modelo híbrido, combinando as 

vantagens de ambos os regimes, de repartição e de capitalização, particularmente para os 

novos ingressantes no mercado de trabalho. Adicionalmente, propomos diversos 

aperfeiçoamentos seja no sistema em voga para os trabalhadores em atividade, seja para 

aprimorar o processo de apreçamento no sistema de seguridade social do pais.  

 

Palavras-Chave: Previdência Social; Reforma da Previdência Social.  

JEL: H55; H53; H60 

 

                                                           
1 Texto preparado para o Ciclo de Seminários “Propostas para Destravar o Brasil”, promovido pela Escola 

de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP), ao longo do primeiro semestre de 

2018. Agradecemos os comentários e críticas de Fabio Giambiagi a essa versão. Erros e omissões são de 

inteira responsabilidade dos autores.  
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1. Introdução 

 

Com o encaminhamento de proposta de reforma da previdência (PEC 287/2016), 

por parte do governo federal2, a sociedade brasileira foi induzida a um amplo debate sobre 

o tema. Podemos dizer que o país já se beneficiou deste debate. Há uma consciência maior 

de que o Brasil está envelhecendo rapidamente e que o número de pessoas em idade 

inativa está aumentando em relação à população ativa. Assim, nosso sistema 

previdenciário, baseado no regime de repartição, que tem como pilar a solidariedade entre 

gerações, isto é, contribuições de jovens ativos financiam os benefícios de aposentados, 

por vezes não tão velhos, vem se mostrando insustentável. 

A pergunta que muitos brasileiros têm feito é se, de fato, o Brasil precisa alterar 

as regras de acesso aos benefícios previdenciários. Este texto mostra que não somente o 

Brasil precisa passar por uma reforma da previdência, como terá de dar mais um passo na 

direção do rebalanceamento do modelo atual rumo a um sistema híbrido, que combina as 

vantagens do regime de repartição com o de capitalização.  

Defendemos que o país precisa modernizar a sua previdência social, incluindo 

uma agenda de redução da elevada cunha fiscal no mercado de trabalho, mitigar o 

problema da coexistência de riscos atuariais tão distintos no sistema, sem a precificação 

mais acurada, e medidas de promoção de transparência com contas individualizadas, 

mesmo que virtuais dentro do regime de repartição.  

Esse texto conta com três partes essenciais. Na primeira, é apresentada a dinâmica 

dos gastos previdenciários no país, com forte expansão independente dos ciclos 

econômicos; na segunda parte, há uma discussão entre a proposta apresentada pelo 

governo federal, conforme a PEC 287/2016, e possíveis aperfeiçoamento; e, por fim, são 

apresentados componentes para uma reforma com objetivos de mais longo prazo em linha 

com as transformações demográficas e tecnológicas já em curso.  

 

 

 

                                                           
2 Vale o registro de que, em fevereiro de 2018, o próprio Poder Executivo adiou o andamento da matéria 

no Congresso Nacional. Depois de ter apresentado uma proposta mais ampla, em final de 2016, em 

novembro de 2017, o governo Temer concordou com uma versão mais enxuta de reforma. Mesmo assim, 

a matéria foi suspensa até por força da publicação do decreto federal de intervenção no Rio de Janeiro.  
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2. Dinâmica dos Gastos Previdenciários 

 

Os gastos com a previdência social em todo o país, aqui incluindo aposentadorias 

do regime geral (RGPS) –para trabalhadores do setor privado- e dos regimes próprios 

(RPPS) –para servidores públicos da União, estados e municípios-, e aposentadorias 

rurais, LOAS/BPC, já ultrapassam 13% do PIB. Trata-se de percentual bem superior aos 

gastos com Educação (em torno de 5,5% do PIB), e com infraestrutura (de 2 a 3% do 

PIB). Esses gastos consomem 57% de todo o orçamento da União.  

Países que gastam esse montante em previdência tem população, em média, o 

dobro mais idosa do que a nossa. Estamos gastando como nação rica e envelhecida, mas 

ainda somos um país relativamente jovem e de renda média-baixa. O problema é que o 

nosso envelhecimento será extraordinariamente rápido nas próximas décadas. A título de 

ilustração, mantidos os critérios atuais de acesso aos benefícios previdenciários, a 

alíquota de contribuição previdenciária, atualmente em 31% (11% dos trabalhadores e 

20% das empresas), precisaria dobrar, até 2040, e depois dobrar novamente, até 2060. 

Sem reforma, deixaremos a previdência social brasileira entrar em default.  

A figura 1, a seguir, apresenta projeções para o envelhecimento brasileiro 

comparado com experiências internacionais. A taxa de dependência do idoso, ou seja, 

população com 65 anos de idade ou mais dividida pela população entre 15 e 64 anos de 

idade. O Brasil é comparado com seus pares que são países de renda média e com a média 

mundial. Note que até a década de 2000 poderíamos ser considerados uma nação de 

jovens; mas, de modo bastante acelerado, nas próximas décadas, nos tornaremos quase 

tão velhos quanto países de renda alta. Vale destacar que a velocidade de envelhecimento 

da população brasileira, de agora até 2060, é bem maior do que a de países de renda média 

e a tal ritmo que alcançaria países ricos em 2070.  

Qualquer novo modelo para reforma da previdência social no Brasil precisa estar 

alinhado com essa forte mudança demográfica que já está acontecendo no país. Conforme 

as projeções demográficas, o sistema previdenciário brasileiro vai se tornando 

rapidamente insustentável.  
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Figura 1. Envelhecimento Populacional no Brasil e Regiões Selecionadas (1950-

2100) Razão de dependência de idoso (população 65+ por população 15-64 anos) 

 

Fonte: Nações Unidas e IBGE. Para projeções para o Brasil após 2060 usamos taxa de crescimento de 

países de renda média.  

 

Independente das projeções demográficas, o Brasil está completamente fora de 

padrões internacionais quando se observa o que se gasta em previdência em relação à 

razão de dependência do idoso.  Com a ajuda da figura 2, podemos notar que o Brasil 

gasta3 praticamente o mesmo que países com envelhecimento duas ou três vezes maior. 

Surpreendentemente, o Japão, país com maior razão de dependência no mundo, tem gasto 

previdenciário em proporção do PIB menor do que o brasileiro. 

 

 

 

                                                           
3 Para esse dado de gasto previdenciário, os autores, muito provavelmente, levaram em consideração apenas 

os gastos da União, somando os gastos com o RGPS com os do RPPS para os servidores públicos da União, 

e provavelmente os benefícios para os idosos, o LOAS/BPC. 
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Figura 2. Total de Gastos Previdenciários (RGPS e RPPS) % do PIB e Razão de 

Dependência de Idoso (população com 65 ou mais / população em idade ativa) 

 

Fonte: Banco Mundial. 2017. Summary Note on Pension Reform in Brazil. Abril, 13, baseados em dados 

do IBGE e do Banco Mundial. 

 

Mesmo sob condições de envelhecimento populacional à taxa menor do que as 

projetadas para as próximas décadas, os gastos previdenciários da União crescem a um 

ritmo médio insustentável de 6% ao ano, em termos reais. A figura 3 apresenta um 

comportamento praticamente determinístico para a evolução desta que é a maior despesa 

orçamentária brasileira. Em dez anos, as despesas previdenciárias com o RGPS devem 

praticamente dobrar.  

Por conta da receita, o déficit do sistema previdenciário tem comportamento pro 

cíclico. Ou seja, períodos de maior crescimento econômico tendem a ter uma expansão 

da arrecadação previdenciárias, o que acaba reduzindo temporariamente o impacto global 

do aumento persistente das despesas. Reversões cíclicas revelam-se desastrosas para o 

país, que acaba ficando à mercê da aleatoriedade. A forma como evoluem as despesas é 

indicativo da existência de um importante componente estrutural. Para isso, a reforma nos 
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critérios para acesso aos benefícios seria o mais indicado para não colocar o sistema em 

risco.  

 

Figura 3. Evolução das Despesas Previdenciárias – 1998 - 2027  - a preço de 

dezembro de 2017   

 

Fonte: STN, deflacionado pelo IPCA pelos autores. Projeções de 2018 a 2027 são dos autores.  

 

As motivações e soluções para o problema previdenciário não são 

necessariamente as mesmas para o problema fiscal de curto prazo que o país vem 

experimentando4, mesmo que o crescente déficit previdenciário contribua bastante 

negativamente para a séria limitação das finanças públicas no curto prazo. A principal 

motivação para se empreender uma ampla e profunda reforma da previdência social no 

Brasil é tornar o sistema mais confiável. Essa iniciativa contribui para parte da solução 

                                                           
4 Em começo de 2018, as projeções de governo e do mercado indicavam que o país somente conseguiria 

voltar a ter superávits primários após 2020, mesmo assim, muito aquém do requerido para reduzir o 

endividamento público.  
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fiscal de curto prazo. Outras medidas no campo fiscal devem ser promovidas, como a 

revisão dos benefícios creditícios e financeiros, dos regimes tributários especiais, de 

diversos outros gastos primários, promoção da qualidade e a parcimônia no uso dos 

recursos públicos, entre outros.  

 

3. Modelos Previdenciários Alternativos 

 

Reconhecendo a necessidade de se aprovar mudanças nas regras de acesso a 

benefícios previdenciários, é preciso avaliar as alternativas em voga. Existem, 

essencialmente, três modelos previdenciários. Primeiro, tem-se o regime de repartição, 

quando as contribuições dos trabalhadores ativos pagam os benefícios dos aposentados e 

pensionistas. Trata-se daquilo que comumente se chama de pacto entre gerações. Dilui-

se o risco de renda entre algumas gerações. 

Segundo, tem-se o modelo de capitalização, onde cada trabalhador poupa 

recursos, que são guardados em uma conta própria individual. As contas individuais  dos 

contribuintes permitem diversificar o risco individual entre os membros de uma mesma 

geração. Cada segurado contribui para o seu próprio benefício futuro, estabelecendo, 

desta forma, uma correspondência entre as contribuições e o benefício de cada um. O 

caso mais paradigmático do país que adota esse sistema é o Chile, com a reforma de 1981.      

Por fim, tem-se modelos híbridos, que procuram combinar benefícios pagos pelo 

governo (universais) com teto relativamente baixo em formato de repartição, mais 

contribuições (privadas) individuais. O Brasil adota o primeiro modelo, mas já tem 

elementos do segundo, como as previdências complementares aberta e fechada, na qual 

muitos trabalhadores optam por contribuir.  

O que se vê no mundo de hoje são movimentos rumo ao modelo híbrido, pois 

apresentam uma diversificação superior de risco entre gerações e dentre de uma mesma 

geração.  Modelos de capitalização, como no caso do Chile, em que indivíduos não 

conseguem uma renda básica pois enfrentaram períodos longos de desemprego sofrem 

com as imperfeições do sistema de capitalização puro. Assim vem buscando se soluções 

via sistemas mistos ou híbridos. Um outro problema é a interferência política dos sistemas 

de repartição, esses excessivamente paramétricos, costumam sofrer alterações frequentes, 
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sentem a necessidade de reduzir a intermediação do Estado e suas constantes alterações. 

A saída parece estar no modelo híbrido.  

Nenhum dos dois modelos, repartição ou capitalização, podem ser considerados 

ideais. No quadro 1, apresenta vantagens e desvantagens. Entres eles, tem-se que os 

modelos de repartição (ou paramétricos), como no caso Brasileiro, se esgotam pois não 

acompanham mudanças nos parâmetros demográficos, nem tecnológicos e sofrem 

alterações por motivos políticos. Ao depender das contribuições dos trabalhadores ativos, 

o regime se torna refém da conjuntura do mercado de trabalho, de sorte que taxas de 

participação da força de trabalho e taxa de desemprego impactam no valor das 

contribuições; enquanto isso, a despesa com benefícios previdenciários continua 

invariavelmente crescendo.  

Em grande medida, manifesta-se o fenômeno do “turismo fiscal”, uma vez que a 

arrecadação do sistema, por parte do governo central, retorna para os trabalhadores, mas 

estes não o percebem como tal. O estado intermedia e cria uma “cunha fiscal” excessiva 

no mercado de trabalho. Daí a importância de criar ao menos contas virtuais (gráficas) 

para a promoção da transparência das contribuições individuais.  

Nos regimes de repartição há, assim, uma elevada “cunha fiscal” no mercado de 

trabalho, com as contribuições funcionando como custos para empresas e trabalhadores e 

mecanismos de redistribuição geralmente de baixa eficiência econômica. Os modelos de 

repartição apresentam problemas de transparência e de fraca qualidade na precificação 

dos riscos atuariais.  

De outro lado, migrar para sistemas de capitalização implica em elevado impacto 

fiscal no curto e médio prazo. Na verdade, haveria outra perspectiva para essa questão do 

impacto fiscal de eventual transição do regime de repartição para o de capitalização. De 

acordo com Barreto e Shymura (2001:4) “Um dos principais problemas que surge nesta 

substituição é que a transição entre os sistemas torna explícita uma dívida que era 

implícita no sistema previdenciário”.  
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Quadro 1. Modelos Alternativos: Repartição, Capitalização e Híbrido. 

 

No caso particular do sistema previdenciário brasileiro, ou mais amplamente 

falando, da seguridade social, ele apresenta dificuldades adicionais. Vale listar os 

seguintes problemas: 

i) Coexistência de regimes contributivos com não-contributivos, sem a 

devida diferenciação por fontes de financiamento, como bem apontado em 

Zylberstajn et al. (2017);  

ii) A aposentadoria rural é tratada como programa assistencial;  

iii) Há um amplo leque de benefícios com riscos atuariais muito distintos, sem 

o devido apreçamento de cada um, mesmo que apenas de forma nocional;  

iv) O contribuinte não tem a menor noção de o quanto contribui para o 

sistema, ao longo de sua vida ativa, nem o quanto está auferindo dele, 

quando aposentado, ou o quando poderia auferir de modo equilibrado, e, 

mais uma vez, mesmo que de modo meramente nocional;  

v) Existem diversos regimes especiais (militares, parlamentares, mulheres, 

professores, rurais, pensionistas, etc); e 

vi) Por fim, o volume de aposentadorias precoces (entre 50 e 55 anos de idade) 

é bastante elevado. 
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4. Proposta Básica de Reforma 

 

Mas, então, que reforma deveria ser implementada no Brasil? Nossas sugestões 

para a reforma da previdência combina as  propostas que surgiram recentemente a partir 

da PEC 287/2016, com as  propostas da Fipe, coordenada pelo professor Hélio 

Zylberstajn5 e as recomendações do Banco Mundial6.   

Em primeiro lugar, é preciso oferecer aos brasileiros um sistema confiável, 

equilibrado e eficiente. Dadas as condições atuais, não é possível garantir pagamento de 

aposentadorias em valores esperados pelo contribuinte nas próximas décadas. O sistema 

atual não apresenta essas caraterísticas. Por mero recurso expositivo, denominamos o 

sistema atual de Previdência 1.0, muito distante do que estamos propondo mais à frente, 

que o denominaremos por Previdência 4.0. 

Em segundo lugar, as profundas mudanças demográficas, que já estão em curso 

no Brasil, em si impõem mudanças, inclusive no próprio modelo paramétrico atual –

modelo com parâmetros como idade mínima, tempo de contribuição, etc- rumo a um 

modelo híbrido. A migração do modelo atual para um modelo híbrido é a grande questão, 

basicamente por conta de seu forte impacto fiscal esperado com a transição de modelos. 

Mudar apenas os parâmetros coloca aos trabalhadores na trajetória de redução de 

benefícios até tornar o sistema irrelevante ou simples programa social as custas de altos 

impostos sobre o emprego. A migração traz, no entanto, importantes custos fiscais, que 

somente em parte são reconhecimento de dívida.  

Terceiro, além da transformação demográfica, ainda vamos enfrentar a 

convergência das tecnologias do mundo digital, físico e biológico, conforme a indústria 

4.0, ou manufatura avançada7. Essas transformações tecnológicas já estão impactando, 

sobremaneira, o mercado de trabalho. Noutras palavras, os parâmetros de hoje poderão 

ficar obsoletos muito rapidamente.  

Finalmente, mas não menos importante, é preciso que a reforma previdenciária 

mitigue as diversas distorções sociais (privilégios) presentes no sistema atual. 67% dos 

                                                           
5 Zylberstajn, H. et al. 2017. Previdência Social: Reforma em Três Atos. Informações FIPE, janeiro de 

2017. 
6 Holzman, R. e Hinz, (2005), R. Old-Age Income Support in the 21st Century, World Bank  
7 Para uma descrição destas mudanças veja Silva, E. et al. 2018. Automação e Sociedade: quarta revolução 

industrial, um olhar para o Brasil. Brasport. 
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brasileiros se aposentam por idade (65 anos para homens e 60 para mulheres, ou 5 anos a 

menos, se do meio rural) com até um salário mínimo, mas o restante se aposenta 

precocemente com valores bem superiores.  

Para dados de 2016, o setor privado (RGPS), com mais de 32 milhões de 

beneficiários, gasta R$ 436 bilhões (R$15 mil per capita) e apresenta déficit de R$149,7 

bilhões, enquanto que o setor público (RPPS), com 3,6 milhões de beneficiários, gasta 

R$273 bilhões (R$74,1 mil per capita) e tem déficit de R$155,7 bilhões. Por poder, os 

gastos per capita anual do Legislativo (com R$348 mil) estão muito distantes daqueles do 

RGPS; no Judiciário, o gasto per capita anual é de R$267 mil; e no Ministério Público é 

de R$217 mil. Na aposentadoria dos Militares, 330 mil beneficiários gerando déficit de 

R$38 bilhões. O país tem, ainda, o fenômeno do acúmulo de benefícios. Os gastos com 

pensões são de 3% do PIB, com mais de 2,4 milhões de beneficiários acumulando ambos, 

pensões e aposentadorias.  

Entendemos a importância em se aprovar a PEC 287/2016, talvez incluindo 

elementos do Substitutivo, conforme algumas válidas alterações promovidas no 

Congresso Nacional. Aqui vale reforçar a importância de se adotar a idade mínima de 65 

anos, igual para todos, rural ou urbano, por gêneros, para servidores públicos e 

trabalhadores do setor privado, e para todos os três poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário). Da mesma forma, o aumento da idade mínima deve ocorrer periodicamente, 

conforme dinâmica demográfica, ou seja, em linha com aumentos na expectativa de 

sobrevida aos 65 anos. 

Vale reforçar que eventuais distorções sociais, culturais, ou de mercado de 

trabalho, como no caso de gênero no mercado de trabalho, devem ser conduzidas com 

políticas especificas, e não serem supostamente compensadas no sistema previdenciário. 

Da mesma forma, não há justificativa atuarial-previdenciária para a cumulatividade de 

benefícios, como no caso de pensões e aposentadorias. Se o problema é social, daqueles 

que auferem um ou dois salários mínimos, esse problema deve ser resolvido com políticas 

de transferências de renda.  

Ainda vale considerar a adoção de mais critérios para a concessão de pensões por 

morte. É importante aumentar o tempo de contribuição, casamento ou união estável, para 

60 meses, dos atuais 24 meses, crescendo periodicamente. Também não há razões para 

pensões com valores integrais do salário de referência do assegurado falecido, mas, em 

linha como a da PEC 287/2016, o benefício deveria ser de 50% mais 10% a cada um dos 
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pensionistas até 21 anos de idade; no caso de somente a viúva, o benefício deveria ser de 

60%. 

Os quadros 2 e 3 sintetizam as propostas apresentados pelo Governo Federal, 

mesclada com algumas alterações no Substitutivo, além de nossas sugestões. 

 

Quadro 2. Principais Componentes da Reforma Paramétrica 

 
Notas: * No texto original é de 51% da média + 1% por ano de contribuição até 100% 

** No texto original mulher com 45 e homens com 50 anos ou mais de idade, com 50% de pedágio sobre 

o que falta para cumprir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, de homem.  

*** mesmo que previsto na PEC 287/2016 para Policiais. 
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Quadro 3. Componentes adicionais da proposta paramétrica  

 

A aprovação destas medidas é condição necessária para desenharmos nossa 

proposta de um sistema híbrido. Vale o registro de que, para efeito de acompanhamento 

das propostas aqui apresentadas, a aprovação da emenda constitucional proposta pelo 

Governo Federal nos levaria a uma Previdência 2.0, um pouco mais sustentável do que o 

sistema atual, mas sob ameaça de transformações demográficas e tecnológicas disruptivas 

que já estão em curso.  

Estamos propondo, também, duas inovações institucionais, dentro da aprovação 

da reforma acima.  

Primeiro, consideramos que o país estaria mantendo o modelo paramétrico para 

os trabalhadores em atividade, convergindo todos para aposentadoria por idade, com 

contribuição mínima de 15 ou 25 anos, propomos que a PEC preveja que correções futuras 

nos parâmetros para acesso a benefícios possam ser realizadas por meio de projeto de lei 

ordinária. Com isso, mantem-se o princípio do debate democrático sobre o tema em 

futuros ajustes de parâmetros. Igualmente importante, simplifica-se o processo de 
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correções sem exigir excessos de barganhas políticas, em muitos casos com resultados 

duvidosos para o sistema de aposentadorias8. 

Segundo, mesmo que ainda sob o regime de repartição, estamos propondo que se 

crie contas meramente nocionais (gráficas) individuais para cada contribuinte. Inspirado 

no modelo Sueco, as contribuições poderiam ser atualizadas periodicamente conforme 

uma taxa de crescimento nominal do PIB, correção monetária ou fazendo uso de uma taxa 

de juros. O mais importante é a promoção da transparência de informações para o 

contribuinte. A maior transparência de informação poderá motivar os cidadãos a se 

educarem em matéria de previdência.  

Adicionalmente, é preciso medidas de aperfeiçoamento na governança 

corporativa das previdências complementares, especialmente a de servidores públicos e a 

de empresas estatais. Seria muito importante o endereçamento de medida similar a Lei de 

Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303/2016) para as referidas previdências 

complementares. É pilar de nossa proposta que a previdência complementar pública, 

desde o FUNPRESP até os diversos institutos previdenciários municipais espalhados por 

todo o Brasil9 tenham gestão transparente, visando a valorização do patrimônio dos 

segurados, e sejam imunes a abusos políticos locais.  

Da mesma forma, o sistema de previdência complementar privado também 

precisará se alinhar aos novos tempos. Medidas devem visar a maior abertura deste 

mercado a importantes players internacionais; a alocação dos recursos destes fundos deve 

visar o alongamento de ativos, contribuindo, de um lado, para o financiamento de longo 

prazo e, de outro lado, se alinhando aos objetivos destes recursos que é a poupança de 

longo prazo, aumentando a densidade do mercado de capitais; e, por fim, é preciso 

aperfeiçoar o sistema com a constituição de uma agência reguladora independente.  

Essa reforma, ainda dentro do modelo paramétrico, valeria para todos os 

trabalhadores em atividade. Ou seja, a geração atual de trabalhadores na atividade 

manteria o benefício de se aposentar dentro deste modelo que aqui chamamos de 

                                                           
8 Desde a apresentação da proposta de reforma previdenciária com o encaminhamento da PEC 287/2016, 

até a sua retirada da pauta, o Governo Temer consumiu cerca de R$60 bilhões entre emendas parlamentares, 

apoios a estados, aprovações de medidas econômicas em linha com pressões do congresso.  
9 Em 12 de abril de 2018, a Política Federal deflagrou a operação “encilhamento” revelando fraudes nos 

institutos de previdência de vários municípios brasileiros.  
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Previdência 3.0 (com a reforma acima mais os aperfeiçoamentos institucionais que 

estamos sugerindo). 

 

5. Reformando para futuras gerações de trabalhadores 

 

Mas, o que dizer da nova geração de brasileiros que ainda não ingressaram no 

mercado de trabalho? Eles estarão se movendo sobre uma realidade social, demográfica 

e tecnológica muito distinta da geração atual de trabalhadores em atividade. Entendemos 

que o Brasil precisa se preparar para essa nova realidade. É muito importante que futuras 

gerações de trabalhadores já contem com as regras do jogo para as suas aposentadorias. 

Ou seja, o país pode aprovar duas reformas previdenciárias: uma para os trabalhadores 

em atividade e outra para os novos ingressantes no mercado de trabalho.  

Da mesma forma que na proposta da Fipe, também defendemos que, aqueles que 

nasceram, por exemplo, em 01 de janeiro de 2004 (poderia ser outro ano mais recente, ou 

para aqueles com 15 anos de idade ou mais na data da publicação do novo diploma legal, 

etc), passariam a usufruir da Previdência 4.0. Ou seja, um modelo híbrido, com as 

vantagens de ambos os regimes de repartição e de capitalização.  

Vamos apresentar, em seguida, sugestões que nos aproxima e nos distancia da 

proposta da Fipe e da recomendação do Banco Mundial, reconhecendo mais uma vez os 

seus méritos.  

De um lado, entendemos que a previdência social no Brasil tem uma elevada 

“cunha fiscal” para o mercado de trabalho. Ou seja, empregados e empresas pagam, via 

folha de pagamentos, uma elevada contribuição previdenciária, atualmente em 31%. 

Neste modelo, que consideramos esgotado, entrega-se para o Estado esses recursos para 

que ele cuide de redistribuir entre as gerações. Aumenta-se, assim, o custo do emprego e, 

de sobra, acredita-se que o Estado tem muito mais competência do que o setor privado 

(trabalhadores e empresas) para gerir tais recursos.  

Não se defende aqui o modelo puro de capitalização, que se mostrou também 

insustentável aonde foi adotado. Consequentemente, não estamos defendendo a migração 

do modelo atual (paramétrico) para este sistema de capitalização puro, o que teria custo 

fiscal muito elevado, além de dificuldades políticas para a sua aprovação. Defendemos 
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reduzir um pouco essa cunha fiscal, dividindo com o setor privado (os trabalhadores) a 

tarefa de escolher contribuir além do mínimo para a previdência, com uso da previdência 

complementar, por capitalização.  

De outro lado, há diferença com a proposta da Fipe no que diz respeito à separação 

dos benefícios do sistema de seguridade social conforme seus riscos atuariais.  

Assim, no modelo que propomos, teríamos os seguintes sistemas de proteção 

social.  

Primeiro, como propõe a Fipe, a instituição de Renda Básica do Idoso (RBI), não 

contributivo, universal10, em substituição à LOAS/BPC e outros programas de renda para 

idoso. Como existem, atualmente, dezoito milhões de idosos (pessoas com 65 anos de 

idade ou mais), se esse programa prover benefício equivalente a meio salário mínimo, por 

exemplo, representaria 1,4% do PIB de gasto. Para manter essa mesma proporção no 

tempo, o PIB teria que crescer 2,7% a.a. até 2060, mantido o salário mínimo constante 

em termos reais e aumento do número de idosos para cinquenta e oito milhões, em 2060, 

conforme projeções do IBGE. Os gastos com o LOAS/BPC estão em 0,8% do PIB. Como 

esse benefício deveria ser substituído pelo RBI, haveria uma compensação fiscal natural.  

Segundo, de modo similar à proposta da Fipe, teríamos o Benefício do Regime de 

Repartição (BRR), público, contributivo, por repartição. Contudo, recomendamos que, 

mesmo sob o regime de repartição, seja instituída a figura da conta gráfica 

individualizada. Esse benefício seria fixado com teto menor do que o atual, algo como 

R$3.000,00. Neste caso, é importante conduzir estudos sobre o tamanho das alíquotas de 

contribuição. É preciso que a alíquota seja temporariamente levemente acima de seu nível 

ótimo para compensar eventuais impactos fiscais negativos com a migração para o novo 

regime para ingressantes no mercado de trabalho.  

Terceiro, tem-se o Benefício do Regime de Capitalização (BRC), privado ou 

público (fechado ou aberto), na forma de contas individuais. São planos complementares 

de livre escolha e contribuição; porém, com alíquota mínima compulsória. Já existem 

atualmente diversos destes serviços no mercado privado, além daqueles vinculados a 

                                                           
10 Um benefício universal em um país com elevada desigualdade de renda pode, a princípio, ser tido como 

inapropriado. Contudo, há que se levar em consideração eventuais custos de conformidade de programas 

desenhado para um público específico, riscos de exclusão de beneficiários por pequena diferença de 

rendimentos, entre outros. Seria esperado que extratos mais abastados da população abrissem mão deste 

benefício.  
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empresas públicas e o Funpresp para os servidores públicos da União. Defendemos um 

estudo criterioso sobre a qualidade deste mercado, dado que seria esperado o seu 

crescimento no tempo.  

Quarto, de modo diferente do visto até aqui, estamos propondo a instituição de 

Seguro de Renda (SR). Com isso, o acesso a outros benefícios, além do previdenciário 

propriamente dito, como Auxílio-Doença, Salário-Maternidade, Salário-Família, Auxílio 

Acidente, Auxílio Reclusão, etc, somente seriam possíveis, através da aquisição de alguns 

seguros de renda (SR). A lógica aqui é que não cabe no mesmo sistema previdenciário 

riscos atuariais tão distintos. Trata-se de um benefício que poderia continuar a ser 

oferecido pelo sistema público, como atualmente, mas com alíquota apartada daquela de 

contribuição previdenciária. As alíquotas para esse seguro de renda não necessariamente 

precisam ser a mesma conforme a categoria profissional, ou perfil de classe, dado que os 

trabalhadores trazem riscos desta natureza distintos para o sistema. Mas, também seria 

bem-vindo que o mercado oferecesse o mesmo seguro renda, ou complementariedades.  

Com isso, a precificação de riscos atuariais envolvendo a previdência, muito 

associado com expectativas de sobrevida, e dos demais benefícios, com riscos 

temporários de perda de renda, teriam um processo de precificação muito mais acurado. 

Também, no caso do SR, é igualmente importante a constituição de contas individuais 

(gráficas ou não) para o acompanhamento dos assegurados.  

Contamos com a ajuda do quadro 5, a seguir, para ilustrar nossa proposta de 

Previdência 4.0, seja, modelo híbrido combinando as vantagens do regime de repartição 

com o de capitalização. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Quadro 5. Modelo Proposto de Previdência Social para Novos Ingressantes no 

Mercado de Trabalho 

Pilar Benefício Descrição do 

Benefício 

Característica do Benefício 

 

 

 

 

 

 

Previdência 

Social 

Renda Básica do Idoso 

(RBI) 

Equivalente à meio 

Salário Mínimo, 

corrido 

monetariamente 

 

Não contributivo 

Universal 

Benefícios do Regime de 

Repartição (BRR) 

R$3.000,00 (três mil 

reais), corrigido 

monetariamente 

Contributivo, em regime de 

repartição 

Alíquota igual para todos 

Conta gráfica individualizada 

Benefício do Regime de 

Capitalização (BRC) 

Benefício depende 

das contribuições ao 

longo da vida 

Contribuições individuais 

Contas individualizadas 

 

Seguro 

Renda (SR) 

Plano Básico (SRB) para 

cobrir auxílio-doença, 

auxílio-acidente, auxílio-

reclusão e salário-

maternidade.  

Acionado perante o 

governo, em caso de 

sinistro. 

Contributivo, em regime de 

repartição 

Alíquota igual para todos, 

apartada da alíquota da 

Previdência Social 

Conta gráfica individualizada 

Plano Complementar de 

Seguro Renda (SRC) 

Acionado perante a 

seguradora em caso 

de sinistro 

Contribuições individuais, 

alíquotas e condições de mercado 

Contas individualizadas 

 

Em síntese, até aqui apresentamos quatro gerações de sistema previdenciário 

brasileiro. Vamos sintetizá-las no quadro 5, logo abaixo. 
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Quadro 6. Evolução de Modelos Previdenciários para o Brasil 

Geração  Modelo Descrição Síntese 

Previdência 1.0 Modelo vigente  Modelo de repartição (paramétrico); diversos 

regimes especiais (rural, servidores públicos, 

gênero, pequena empresa, militares, etc). 

Previdência 2.0 Modelo proposta pela PEC 

287/2016 + Substitutivo 

Mantem modelo de repartição (paramétrico); 

reduz um pouco os regimes especiais, ou reduz 

um pouco hiatos entre benefícios.  

Previdência 3.0 Modelo proposto pela PEC 

287/2016 + Substitutivo + 

Aperfeiçoamentos institucionais  

Adiciona permissão para lei ordinária ajustar 

parâmetros; institui conta gráfica individualizada; 

institui lei de reponsabilidade da previdência 

complementar. 

Previdência 4.0  Cria modelo híbrido de 

previdência para nova geração 

de ingressantes no mercado de 

trabalho 

Novo regime para futuros trabalhadores convive 

concomitante com previdência 3.0 (para 

trabalhadores atuais, mas que tem a opção de 

migrar para o novo regime) combina repartição 

básica com capitalização, cria seguro renda e 

alíquotas e contas apartadas conforme o regime 

(previdência e renda).  

 

Essa é a nossa proposta para a Previdência 4.0, para uma nova sociedade que vem 

surgindo com a revolução digital e com a acelerada mudança no perfil demográfico. Ela 

coexistiria com aquela Previdência 3.0, ou seja, sem rupturas contratuais; de modo 

bastante suavizado ao longo das próximas décadas, o país iria migrando quase que 

naturalmente para um sistema híbrido, com contas individualizadas, benefícios conforme 

riscos atuariais, e, assim, menor cunha fiscal no mercado de trabalho. De sobra, esse novo 

modelo promove educação previdenciária e transparência.  

 

 

6. Simulações Preliminares de Impacto do Modelo Híbrido Proposto 

 

É preciso reconhecer as dificuldades para adotar sistemas híbridos quando o 

modelo corrente é de repartição, como já avaliamos anteriormente. Nestes termos, o 

propósito desta seção é entender melhor essas dificuldades e, particularmente, procurar 

dimensioná-las. Para isso, estimamos a quantidade de trabalhadores afetados, o volume 

de recursos financeiros envolvidos e alguns dos efeitos fiscais de eventual migração para 
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um sistema híbrido. Mesmo que o novo sistema com quatro modalidades de benefícios11  

para os dois pilares (previdência social e seguro-renda) seja adotado para os entrantes na 

força de trabalho, existe um contingente de aposentados com benefícios definidos que 

dependem das contribuições dos mais novos, os quais diminuiriam sensivelmente.  

Para tentar dimensionar o problema da transição, apresentamos brevemente 

alguns dos resultados das nossas projeções, ainda que preliminares. Utilizando as taxas 

de sobrevivência para a população geral do Brasil, tal e como calculadas pelo IBGE, é 

possível estimar como o contingente atual de contribuintes e beneficiários do RGPS 

evoluirão ao longo do tempo.12 Isto nos permite ter uma estimativa da quantidade de 

contribuintes e aposentados para as próximas décadas, assim como os respectivos tempos 

de contribuição e de aposentadoria remunerada. 

Evidentemente, estamos fazendo uma simplificação, pois os mutuários podem 

decidir sair do sistema, emigrar etc. Assumimos, para este cálculo aposentadoria mínima 

aos 65 anos, i.e., a reforma paramétrica estaria em vigor. Além deste, quadro 6 resume 

outros parâmetros que usamos para realizar nossas simulações de impacto da adição de 

um modelo híbrido.     

 

Quadro 6. Principais valores dos parâmetros necessários para as estimativas.  

Premissas (ano base 2016) 

Benefício Aposentadoria, R$ mil ao ano                         17,3  

Contribuição média atual, R$ mil ao ano                          5,1  

Contribuição sistema repartição, R$ mil ao ano                         2,5 

Contribuição sistema capitalização, R$ mil ao ano                        2,5  

Taxa de juros real (= rentabilidade de ativos capitalização.) %     3,0 

Taxa de crescimento do PIB, % ao ano      3,0 

Retiradas anuais do sistema de capitalização, %    4,0 

Resultado Gov Federal –RGPS, % PIB      1,0 

Dívida Liquida Gov. Federal, % PIB     39,0 

                                                           
11 As quatro modalidades são as seguintes: 1) renda universal conforme o RBI, 2) Benefício do Regime de 

Capitalização (BRC), 3) Plano Básico (SRB) para cobrir auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão 

e salário-maternidade, e 4) Plano Complementar de Seguro Renda (SRC).  
12 Usamos para projetar a população do RGPS, tal como faz o IBGE para a população geral do Brasil, uma 

matriz de Leslie (1945) de taxas de sobrevivência e fertilidade para os grupos de idade nos quais os dados 

do RGPS estão disponíveis. Reconhecemos que o comportamento das taxas de sobrevivência da população 

nacional pode ser diferente ao da população do RGPS. O ideal seria contar com os microdados do INSS. 
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Em 2016, existiam quase 67 milhões de contribuintes ao RGPS e em torno de 19 

milhões de aposentados (não incluímos aqui outros beneficiários, como pensionistas ou 

beneficiários de auxílios, veja Quadro 7). Esse contingente de população coberta pelo 

RGPS continuará alimentando uma quantidade crescente de aposentados até pelo menos 

2056, alcançando 28 milhões nesse ano (veja Quadro 9), que apresenta a evolução 

simplificada a cada década. Isto significa um fluxo importante de recursos que terá que 

ser financiado com uma população declinante de contribuintes, uma vez que os jovens 

estariam se dirigindo para o novo sistema.  

Os contribuintes para o regime atual cairiam rapidamente, de 64 milhões para 

apenas 16 milhões, em 2056, tornando o regime insustentável. O déficit somente das 

aposentadorias, sem contar auxílios, pensões etc. alcançaria R$461 bilhões, em 2060, a 

preço de 2016. Como o novo sistema é misto, parte da contribuição dos entrantes vai para 

o sistema de repartição, assim o déficit total do segmento de repartição novo e antigo 

reduz o déficit para R$ 259 bilhões.   

 

Quadro 7. População coberta pelo plano de aposentadorias do INSS,  2016 

 

 

Idades Aposentados Contribuintes

15-19 3,962 2,219,517          

20-24 17,458 8,035,105          

25-29 31,202 9,648,355          

30-34 54,517 10,071,801       

35-39 92,375 9,340,670          

40-44 155,693 7,598,160          

45-49 327,600 6,534,736          

50-54 1,526,262 5,669,832          

55-59 5,686,813 4,101,360          

60-64 5,402,377 2,276,231          

65-69 2,496,013 809,129             

70-74 1,453,711 385,682             

75-79 924,854 -                      

80-84 512,701 -                      

85-89 197,002 -                      

90+ 77,006 -                      

18,959,546 66,690,578
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Para captar a entrada de novos participantes no sistema do INSS, assumimos a 

cobertura atual que, por grupos etários, se distribui como no Quadro 8. Em geral, tem 

novos entrantes em todos os cohortes, especialmente entre 20 e 50 anos. Para nossas 

simulações, consideramos as entradas de jovens de até 20 anos apenas, uma vez que não 

contamos com estatísticas de entrantes por faixa etária, apenas o estoque de participantes. 

Utilizamos as projeções da população por faixa etária do IBGE até 2060, para datas 

posteriores projetamos com a mencionada matriz de Leslie. 

 

Quadro 8. População coberta pelo plano de aposentadorias do INSS % do total da 

população,  2016 

 

 

O regime híbrido, além de oferecer um mínimo de diluição de risco entre gerações, 

tem a vantagem de evitar que a população de contribuintes para o sistema de repartição 

caia rapidamente, ajudando na transição.  É importante considerar que, nesta transição, 

os benefícios e a contribuição no sistema de repartição teriam que ser calibrados 

apropriadamente.   
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Nossas simulações mostram que, ao redor de 2060, o número de aposentados seria 

da mesma ordem que o número de contribuintes remanescentes no sistema de repartição. 

Porém, como o novo sistema mantém o pilar de repartição, haveria em torno mais de 80 

milhões de contribuintes. Contudo, as contribuições desses não cobririam o déficit do 

sistema de repartição no pilar de repartição. O problema decorre do fato de estarmos 

assumindo que as contribuições individuais, no novo sistema, seriam apenas da ordem de 

50% da contribuição de 2016 para o pilar de repartição. O Tesouro teria que cobrir este 

déficit, provavelmente emitindo dívida, o que tem um custo em juros significativo.  

 

Quadro 9. Evolução do sistema híbrido e do sistema de repartição  

 

 

No entanto, a porção de capitalização tem um papel. As contribuições individuais 

dos participantes teriam que ser investidas em ativos financeiros de longo prazo. Aqui 

assumimos que os títulos de governo seriam os mais apropriados, ao menos incialmente. 

Ao redor de 2060, haveria uma demanda anual de pelo menos R$200 bilhões, a preço de 

2016, por títulos públicos ao ano proveniente do sistema de capitalização.  Na Figura 4 

são acumulados os déficits que teriam que ser financiados pelo governo, assim como a 

riqueza que os indivíduos acumulariam, ao longo do tempo. 

Evolução do sistema misto e sistema de reparto remansecente (quantidade de pessoas e R$ mil de 2016)
Sistema Reparto 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

Aposentados 20,315,428                  22,673,762                      24,447,644              27,170,485          27,197,317          15,431,604          5,176,489            418,673                

Contribuientes 62,174,500                  50,798,395                      35,960,303              17,443,561          1,869,919            -                         -                         -                         

Contribuição (R$ Mil, 2016) 314,491,056                256,948,439                    181,894,404           88,233,022          9,458,423            -                         -                         -                         

Beneficios(R$ Mil, 2016) 351,580,824                392,394,396                    423,093,369           470,215,131        470,679,484        267,060,874        89,584,832          7,245,601            

Resultado (R$ Mil, 2016)) 37,089,768-                  135,445,957-                    241,198,965-           381,982,108-        461,221,061-        267,060,874-        89,584,832-          7,245,601-            

Sistema novo 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090

Contribuientes 10,218,837                  28,040,426                      43,322,340              56,748,154          79,847,771          72,526,726          65,357,809          60,619,681          

Aposentados -                                 -                                     -                             -                         -                         13,597,571          19,039,606          19,112,555          

Contribuição Reparto (R$ Mil 2016) 25,844,460                  70,917,041                      109,566,530           143,521,757        201,942,997        183,427,341        165,296,435        153,313,236        

Contribuição Capitalização (R$ Mil 2016) 25,844,460                  70,917,041                      109,566,530           143,521,757        201,942,997        183,427,341        165,296,435        153,313,236        

Beneficio Reparto (R$ Mil, 2016) -                                 -                                     -                             -                         -                         117,660,461        164,750,660        165,381,893        

Resultado Reparto 25,844,460                  70,917,041                      109,566,530           143,521,757        201,942,997        65,766,880          545,775                12,068,657-          

Resultado Pilar Reparto (total) 11,245,308-                  64,528,916-                      131,632,435-           238,460,351-        259,278,063-        201,293,993-        89,039,057-          19,314,258-          

Retiradas (R$ Mil 2016) -                                 -                                     -                             -                         -                         88,714,466-          80,185,885-          71,588,265-          



24 
 

Para o exercício a seguir, trabalhamos com os seguintes parâmetros, cientes de 

que são sujeitos a variações e críticas. Assumimos taxa real de juros de 3% ao ano13, 

crescimento do PIB de 3% ao ano, em termos reais14, e retiradas dos participantes do 

sistema de capitalização de 4% do principal acumulado ao ano, a partir de 206615. Na 

verdade, estas retiradas começariam antes considerando as taxas de mortalidade dos 

participantes16. A dívida líquida, retirando da dívida a demanda por títulos públicos criada 

pelo sistema, chegaria a 10% do PIB em 2066 e cairia posteriormente, cobrindo grande 

parte da dívida criada pela migração. Os títulos fariam o papel de intermediar a poupança 

para financiar as aposentadorias correntes. O custo seria a taxa de juros, custo que o 

sistema de repartição não incorre.     

 

Figura 4. Dívida do Tesouro decorrente da migração de sistemas e acumulação de 

riqueza no sistema de capitalização (% do PIB) 

 

                                                           
13 Em nossa avaliação conjectural, a aprovação de reforma da previdência conforme aqui proposto tem 

grande impacto na direção de redução desta taxa real de juros, o que torna a nossa hipótese de 3% ao ano 

um cenário relativamente pessimista.  
14 Ou seja, mesma taxa média anual de crescimento do PIB Brasileiro desde 1996. 
15 Adotamos esses 4% dada a experiência internacional, conforme o caso da Noruega, e o estado da 

Califórnia nos Estados Unidos, por exemplo.  
16 Estamos em fase de implementação de cálculos deste efeito.  

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096

Dívida Pública Previdenciária (% PIB)

Divida Publica - Riqueza Privada no Sistema (% PIB)



25 
 

Como o governo já carrega uma dívida líquida de 40% do PIB, conforme dados 

de primeiro trimestre de 2018, em um exercício estático simplificado, haveria um impacto 

crescente à esta dívida até atingir nível máximo em torno de 70%, por volta de 2070. 

Claro que a aprovação de uma reforma da previdência conforme o modelo aqui proposto 

pode imprimir outra dinâmica bem mais favorável para as contas públicas brasileiras e 

reduzir, por exemplo, as taxas de juros ou alongar o perfil da dívida.  

A simples manutenção de um superávit não previdenciário da ordem de 0,5% do 

PIB garantem crescimento moderado da dívida total do Tesouro. Cabe destacar que se o 

superávit não-previdenciário se mantiver em torno de 1%, as amortizações da dívida em 

outras atividades do Governo Central mais do que compensariam o crescimento da dívida 

do sistema previdenciário. Dado o acúmulo de riqueza privada ao longo do tempo, devido 

às contribuições para a modalidade de capitalização, o impacto líquido pode 

eventualmente derrubar os juros da dívida suavizando os efeitos negativos da migração.  

Como o governo atualmente é superavitário sem contar a previdência, teríamos 

um impacto de 30 pp do PIB do início até o momento de máxima dívida. O governo teria 

que estar preparado para gerar um superávit fiscal para moderar o crescimento da dívida 

e da conta de juros.     

Esse exercício tem como corolário o fato de que a migração imediata de um 

sistema de repartição, como o atual, para um sistema de capitalização pura, teria impacto 

fiscal muito elevado, o que torna propostas nesta direção inviáveis. Ao mesmo tempo em 

que a migração para um sistema híbrido, de modo mais gradual, tende a tornar o sistema 

previdenciários brasileiro bem mais confiável e mais alinhado à dinâmica demográfica e 

tecnológica em curso. Nestes termos, consideramos que o impacto fiscal aqui apresentado 

tem muito mais a função de dar transparência ao problema já em curso de que 

propriamente adicionar mais restrições ao orçamento da União.  
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Figura 6. Dívida do Tesouro decorrente da migração de sistemas e impacto sobre a 

dívida total (% do PIB) 

 

 

 

Comentários finais 

 

O sistema previdenciário atual terá que ser abandonado mais cedo ou mais tarde. 

As projeções populacionais e as mudanças no mercado de trabalho mostram que em 

algumas décadas será impossível elevar as contribuições e reduzir os benefícios sem 

tornar o sistema inadequado para a maioria dos brasileiros.  

A migração para um sistema de capitalização já começou, com a previdência 

complementar, mas está restrita aos trabalhadores de mais altos salários. Acreditamos que 

colocar os entrantes, parcialmente em um sistema previdenciário de capitalização possa 

acelerar este processo. O custo fiscal resulta elevado, porém, em grande parte gera 

demanda por títulos de dívida de longo prazo que seriam o instrumento adequado para 

alocar a poupança dos trabalhadores entrantes.  

Em outras palavras, o passivo previdenciário está dado. Existe hoje um 

compromisso com as gerações maduras que terá que ser financiado; isto poderá ser feito 
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através de dívida de maneira transparente ou através de arrecadação de contribuições que 

terão que ser devolvidas em benefícios futuros, dívida disfarçada.  

Identificamos também dentro do sistema previdenciário outros benefícios que, na 

verdade, podem ser tratados como seguros que podem ser apreçados independentemente 

da reposição de renda para os trabalhadores aposentados.  

Finalmente, a transição de um regime de repartição para um regime híbrido é 

difícil, mas o sistema tem que ser reequilibrado, o que requer que ajustes paramétricos 

para o sistema atual possam ser feitos por legislação infraconstitucional para ganhar 

agilidade.  
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